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DIÁRIO DO VALE 

OPERAÇÃO RAL 

Suspeitos de desvio de verbas da 
saúde são considerados foragidos 

PF conseguiu cumprir os mandados de busca e apreensão, mas alvos de mandados de prisão escaparam 

Nenhum dos quatro tn- vos foram servidores do 
vestigados na Operação municipio que estariam 
Shal para os quais foram . atuando em conjunto com 
expedidos mandados de prt. empresas para desviarem. 
“Sho temperária fo localiza. esses recursos públicos 
do, Asstm, todos são const. 
derados fbragidos no mo. 
mento, Os mandados de 
dusca é apreensão foram 
cumpridos A operação teve . cretaria de Saúde de Ba 
como objetivo apurar um . do Plral agentes dos princi 
Suposto esquema de desvio . pais hospitals conveniad 
“de recursos dera na área . além de empresas de outas 
“e saúde de Barra do Pira, região do Estado do Rio 
que podem ultrapassar a. Janeiro. 
casa dos R$6 milhões Os a POLICIA página 4 

Câmara de Itatiaia elege 
novo prefeito interino 

Os vereadores de Itatiaia. torcotro prefeito Interino do se rela para clegeremo . munleipl, No nel do ano, 
novo presidente da Câmara. Imberê Moreira. Alves 
Sunielpal, que assumiu. (PRTB) havia assumido o imodiataménto o cargo de . cargo fo alustado em fun 
predito Interino, a ser ese. cão de Invest Igações promo Edo at a posse do novo pre... Vidas pelo Ministério PUB 

ietituto fot Silva, falo, qua ser escolhido em . co. Seu eleição suplementar aser re. no Rodrigues da Silva, quo 
dia 13 de março . val deixar o cargo depols do vo. O leito foi. tim de sou mandato como 

Rodrigues Morvira,o . Prosidento da Câmara Mu 
Thiaguinho do DEM Elo Go. nleipal 

POLÍTICA Página 
VOLTA REDONDA 

Vila Americana recebe 
pda lda pr lâmpadas de LED à Secretaria Mu 

en, Tra 

Um evento comatra- ções natalinas em Porto amas, pr 
ques musdeais e cultu... Real. O Papal Noel também . e diversos fo Fals marcado para hoje. v do segulme 
de Tt horas no Horto. oevento. A parte externa do . do Brilho Ro 
Municipal, marea à local recebeu uma cama domingo, (1 
abertura da comemora o ascrt 1 irado Empreended 

mento Evo ho Ra > 
ad 

ando 

bed K 

Tiro de Guerra de Barra Mansa troca com. 

el Geremias, o pri 
sargento Leandro 
do de Souza passou o co 
mando do Tiro de Guerra 
de Barra Mansa para o 
também primeiro sargen- 
to Wesley César Santana. 
À troca de comando com: 
tou com a presença de ou- 
tras autoridades, entre 
elas o comandante da 
Guarda Municipal da ci 
dade, Paulo Sérgio Valen 
te; o coronel Arthur Pal. 
meira, comandante do 
Batalhão de Comando é 
Serviços da Academia 
Militar das Agulhas Ne- 
gras, o tenente-coronel 

iardo de Mendonça 
Silva, Chefe da Seção de 

viço Militar da 1 Re ão Militar; o delegado Oro via americana minção de LEO no mun Adjunto da S0º DP. Vinf &G começo a redor instalo. plo cum com 440 novas Lhe Desen code lâmpadas de LED om. Limpadas do modelo em vise 
Fio de Ordem Pública fem Serão contemplados. espaços polis da cidade 
Eita pontos de luz nas Ruas Ar. . Esses modelos estão subs liam Pereira; o coor Fentina e Desembargador  tulndo as Limpas de vapor ado Ci e Elie Hermydio Figueira Os. de sódio metálicas (amaro 
mé; o coordenador | róximos pontos a serem. las), proporcionando mais Subsecretaria de Juven- Senaidos coma Muminação . de R$ 12) mil em economia 

tude EsporiceLaver Elk tma cerimônia reali- aspes São à Praça Sávio Gama, no . aos cofres púllicos além de 
asda Corbama: e verea. ada ontem no auditório bros eh A A Daiana 
dlora Cristina Magno, re- fa Prefeitura de Volta Re. represe Eindataedopjtodedo DADE |» presentando a Câmara donda marcou a posse dos. blico Municipal. à socie-. Amorim. que cocrdena o 
Legislativa do municipio. integrantes do Comitê ln. dade civil organizada. dr. comite, lembrou que mui 
À vice-prefeita Fátima tersetorial de Política gãos de defesa ds direitos to antes de assumir o car 
Lima também compare- População em Situ- Eo à frente da secreta 

Siga into | qargo1a conpasaoa6 osspoa semi 

endo 19 mem. tária munie 
plentes, que cas para Mulhe o Poder Pá. reitos Humanos, 

x ceu falou em nome do ação de Rua (Comitê Po 
Executivo. DRua) de Volta Redonda. 

POLÍTICA Pscin=2 O grupo é composto por 
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Cláudio Castro participa de Encontro da Indústria 
Govemador fez um balanço de 2021 e traçou perspectivas positivas para o ano que vem 

O governador Cláudio Castro participo, nesta 
quinta-bira (16/19) do En. Contra da Industria com os 
Poderes do Estado, organiza do pela Federação as Indio 
triasdo Estado do Rio de Ja neiro (Firjan). Durante 6 
“evento realizado um ba Janço dono que passou tra 
cando expectativas para Sia. Castro destacou mod. “das adotadas nos ultimos 
meses que vo tranformar a realidade da população, 
como à concessão da Cedae. 
ponto de partida para uni: Versalização da água trataa Edo esgoto, e à criação do 
projeto Pacto RU. programa om tas de 5 1 iões de 
Jovestiments pocos pet vados nos próximos três 

Por um tempo o Rio de Janeiro porto a cnpueado 
le encontrar saldas para as. dliculdades em conjunto. 
Agora, conseguimos reto- mar odllogo, tanto com 0s 
contro pedem, como cum os representam da intra 
Realizamos a concessão dos serviços de Agua e esgoto, 
com ma aja ndamentai 
dia Assembleia Legislativa, 

beneficiando os municípios não só com projeios de sine. 
“mento, mas também com o 
Pacto Ao mesmo tempo, 
estamos desburoeratizando 
destado, dando maior segu Fança jurídica para os em 
eededores disse pone. Tador Cláudio Castro 

O presidente da Firjan Eduardo Vieira, ressaltou 
que o governo do estado vem atuando de forma a criar 
uma harmonia entre os po eres construindo pontes 

“Graças à esse diálogo, 
oi possivel renegociar as 
vidas do estado, realizar a coneenção das serviços de se 
meamento e constru o Pac 
tor que Integrou projetos. 
sugeridos pea indústria Es 
Caros peesenesando um pe cesso de fortalecimento do 
estado, com foco nos interes Secoleiivos afirmou Vieira. 

O nero indicam que 200º continuará com uma 
trajetória positiva. Pela pr meira vez em cinco anos à 
Lel Orçamentária fo apro. vada sem déficit além de 
uma previsão de superávit 
histórico. À negociação da divida coma Unido, atraves 
do novo Regime de Recu 
ração Piscal, val garantir 
ada mals Investimentos. 

Alerj aprova projeto de Marcelo Cabeleireiro 
para incentivar setor moageiro de trigo 

O projeto del 3.475/20, de autora do deputado eta 
“lual Marcelo Cabeleireiro, ol aprovado pela Assem. 
bla Loglslativa na tarde da 
última quarta-eira (19) À Proposta prova crlação de 
um regime diferenciado do tributação para o setor mon 
eira de trigo e sor enviada Dara sanção do governador 
Ext Castru De acordo com o texto, deverá ser erlado cródito 
prestmido nas operações de Saldas interestaduais, de 
moro que a carga tributária afetiva seja do 1, além do 
diferimento do ICMS na cumpra Importação de tr 
go. Às Indústrias que ador vm do rogime deverão re 
near a qualquer outro ir contivo e não podorão ven. 

der 0 produto diretamente 

Fátima Lima participa da cerimônia de troca de comando no Tiro de Guerra 

Na manhá desta quinta. 
fora, 16 a vicproalta Fat ma Ema participou da cur 
múnia de troca de comando Bo Pirude Guerra UI no 
Parque da Cidade Caros Na 
tamael Geremias. A solenida. dl como com a presença de 
diversas autoridades, entre claso comandante da Guar. 
da Munleipal do Barra Man- sa, Paulo Sérgio Valente: o 
Coiranel Arthur Palmeira, Comrdanto do Batalhão de 
Comarado e Sorviçõs da Ac dera Militar das Agulhas 
Negras; o Tenente Coronel Leonardo de Mendonça Sil 
va, Chofa da Sopão de Serv 
go Militar da 1º Hogião ME Fac odelegudo adjunto datar 
DÊ Vinicius Continba o se cretârio de Ordem Publ 
Wilian Pere coordena dor do Compod, Cêsar Tho- 
mé: o coord da Subs 
crviaria de Juventude. Es- 

rt é Lazer Elas da Cor. ma o à vereadora Crit 
na Magno, representando à 

ao consumidor nal. A pro- 
posta prevê que o benellcio Beja concedido até 31 de de 
Zombrode ae Marcelo Cabeleireiro bra que o projeto foi a de a ainia po dice malizadano ii ds o co representar do Since das Intra dos Esto do o ed Epi Sato Gir Boda PIRIA o da Str Fl Estadual de Fazenda. Sabemos da necenaldado des jl. ol s Ideas de Bina tdo Edo do Rios entendo de “euldado devido à entrada de farinhas e misturas de outros estados a da Art Tao o ai a astiativa do pro to odopurado res quo Rio de Janelro Já contou dom várias inddtrias do Sega hoo sem at 

Es Remo neto apita 
PS 
EEE TES Er 
E ep Eras posse 
pa posse RRaTES Epa a dio pese 
cm 
em ease mesa RE ERE dese Greer Eiainençass 

Kidade apenas os Molnhos Cruzeiro do Sul e Bunge 
Alimentos. “As Indústrias 
moageiras perderam 30% da capacidad de comerela 
Lização poe motivos tributá rios. já que para aquisição 
do produto de outros es! 
do edito de ICMS para varejista atacadista do 
T8N Para comprar das tn 
dstrias Muminenses o crê dltoe de Os”, alertou Mar. 
cela 

Na ocasião da audiência o peront jurídic tributário 
da FIRJAS, Rodrigo Barre- to, ressaltou que 0 projeto 
aumenta à competitividade da india possibilitando. 
geração deerprvgo e rena. Alte do aumentar a arreea 
ção do estado em 1% do valor das operações de ven 

das dos molahos Muminem Ses. "O Ro de Janeiro tem 

um mareoem Barra Mansa e agradeço por tudo que Gif pelo cade enquatto 
frente do Tiro de Guerra 
Ele e rmatrou próctivo,sr. Via dedicado e detaoy um 
legado de trabalho. O sar gonto Wesley tem o mesmo 
posicionamento. que é ser Vie Baera Mansa fica feia 
por contar com pessoas que 
acidado So tenho à agrado. cor em nome do prefeito Ro 
árigo Drable e de Barra Mara E quero dizer ao Sa. 
gento Wesley que os nossos 
abertos pera 0 sargento Li 
ámdro, tambem estão para dieeda à sus tam de 
Ear O Sargento Wesley Car 
Santana falou sobre a sua expectativa em comandar o 
Tiro de Guerra “E um mo. mento de grand felicidade 
pra mim, pos eu «ou flho do Sul Flsmimense e apaixo 
nado pela região. Tive à 
oportunidade de ingrecsar nã carreira do Exóreito 

“somos a terceira mator po. palação do país mas nonso. 
por entro to. “ado anual o 

dos os estados, 
aa do defender pro To deputado Marea O vice perdem do sun arigo Niveo auf tam dem detendo a rtação do ee tributário co ma forma de promover equida dt intra dose tor “Não to que o escado eau dedo red Trem do motas om a 
cidade Isca de mil Ea poe ti mal que 
a demanda atual que é de o Tai voneladas Mesmo as Jim o eco é abastecido ode Tora do exato pa Marcela Cabeleireiro ota com agudo po Vermador que terá tó dias Pora also preta 

atraves de um Tiru de Guer 
ra em Vita Poda, Es cxtremamente motiv 
com a oportunidade que o 
Exreito Brasileiro está me confiando. Espero fizer um 
bom trabalho cum os jovens “irma uma boa párceria 
entre o Exireio Eralero. o Executivo municipal, Le 
gistativo forças policiais e Emtidades civis do muniei 
plo aficmou. “Ainda durante a solent 
dade, a esposa do Sargento Leandro, Viviane Araújo, 
fot agraciada com a Meda 
Ia de Mérito do Tiro de Guerra, por relevante apoio 
prestado à Organização Mi- Hirae principalmente duran. 
tea pandemia. “Eu requeri a medalha a minha esposa 
pelo apoio incrdiciamal ao Tiro de Guerra Barra Man 
sa, principalmente no ano dE, onde vivemos o pior 
“momento da pandemia do Covid-19 e la foi a pessoa 
que mais me ajudou a man toras instalações do TG”. ressaltou o sargento que 

de be que di conto à 

posso do carga de Presdento da comissão provisória do Partido Social Democrático 
(PSD) em evento que ser re 

Exercito,  Distintivade Co. alizado na prima ogunda medo oferecida nos milita. felra, dia 4, às 18, no ple 
res que comandam uma Or. nárioda Câmara Múnkipal 
Eanização Militar de Barra Mansa, no Centro. 

O event também ter a pre eso sança do prefeito do Ro de 
Janeiro e Presidente estada Fátima Lima irá tomar alda siga, Eduardo Paes. 

prin 
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Prefeitura renova comitê para ações em 
relação a pessoas em situação de rua 

Grupo é composto por representantes do Poder Público Municipal, 
sociedade civil organizada e órgãos de defesa dos direitos humanos 

ão em situação de rua vive emas socioecono- Sr vuierablidadeo quere. Ficdeou po desevenças 
O Comité Intersetorial de força a importância da aa. miliares e trabalhamos para Política para a População ção deste comitê” afirmou assegurar 0s direitos é Ea em Situação de Rua (Comitê. dona iôria, lembrando que. FantE o aceso à rd de ser Popitua) de Volta Redonda . o trabalho coletivo sempre. viços”, disse Mariana. fol empossado na tarde desta mais eicas Mocar de Bra, membro 

quarta-feira, 15 durante ce Osobjetivos do gruposão do comité pelo Movimento Simónia no duditóro da pre. . elaborar planos de ação pet-. da População em Situação 
feitura. O grupo é composto. údicos com metas, objetivos. de Rua, aproveitou pára 
por 58 pessoas, sendo 19. e responsabilidads visando . agradecer dos prisionais membros 19 suplentes. que. à aplicação de politicas pá. que atuam na rede de assis 
Tepresentam o Poder Públi . blicas para a população em. tência para este público em coMunlepal a sockedadeci. situação de rua: acompa- Volta Redonda “Encontrei Vilorganzada e órgãos de. nhare monitorar o deservol.. no serviço o apo que pre defesa dos direitos humanos. vimento da Politica Stuck. eva”, como. como o Ministério Público. pal para População em Situ. A diretora do Degaria. Estadual e as defensortas  açãode Rua; desemulver tn... mento de Proteção Especial 
públicas Estadual e da  dicadores parao monitora. da Smac (Secretaria Mun bio. mento avaliação das ações, pal de Ação Comunitária) 

Criado por Decreto Mu. propor medidas que assegu. Denise Carvalho, represen. ateipal nº 1.997 de 4016, O. rem a articulação das poli. tou a pasta que ixinbém em 
Coml PopRuaol um ato cas públicas; e avaliar as uma cadeira no comité 
Importante para legtimar e ações atraves de diagnóstico . "Volta Redonda conta com aderir à Política Nacional local quarto dos programas . ampla rede de assistência à 
Dara População em Situação . e serviços de atendimento... população em situação de de Rua (Decreto nº 7059/ .— Asrepresentantes do Mi- rua. más o comitê é impor 2000), tendo coma principal. nistêrio Público Estadual, tante no monitoramento do 
objetivo o acompanhamento . Mariana de Sora Castro é. serviço, dando diretrizes. &sora Aroma cisane a pote ds memeros do core 
tmonitoramento dos servi-. da Defensaria Pública Esta... para o melhoramento da as 
ços, programas 6 projetos dual, Larissa Aga Pereira. sistência”, Blou. ação de rua ingressem na. nhora das Graças, é uma. auxiliar administrativo o 
munieipais voltados para à da Silva. que são suplentes. Pede de proteção do muniet.. unidade de acolhimento pro... motorista. O atendimento. 
População em Situação de . no comlid representaram o . ela Redonda cota com rede . pio ou promover a relnser.. visório para duos muniek. itinerante garante a provem. ra promotor de Justiça, Leo- de aaistência o familiar pes em Situação de rua. No . ção promoção e reabilitação. 

“A secrotária munteipal.. hardo Kataok, e o defensor O Centro Pop, no Aterra- local, é ofereeido o SupeA-. da saio das pessuas em s 
“o Políticas para Mulheres e Público, João Holvêcio res. O Serviço Especializado do realiza atendimentos que Diroltos Humanos, Glória. peetivamente Ambas ressa-. em Abordagem Social conta incluem fornecimento de 
Amorim que cocina oc0-  taram que 0s Órgãos que re-. com velculo próprio e equi- alimentação, higlene pesso. mê, lembrou que muito an... pensentâm são sensivel à si. pe formada por assistente al serviço de retirada dedo. 
tos de assumir 0 cargo à. tuação desta população e Social, psloilogo e educador. cuentas, contato familiar 
one da secretaria mllava . atuantes nesta questão Sa. social com objetivo é estabe. . atedimento plcossocial, 
em movimentos sociais. Demos que a população em. lecer vinculo de confiança O Abrigo Municipal Seu 
or Iso, sol qui a popula. situação de rua é ervscente para que as pessoas em sito. Nadia, so balrro Nossa Se. ro, cnico do enfermagem, 

Vereador Thiago Rodrigues Moreira será prefeito interino de Itatiaia 
rr “Duty”. te da Câmara Municipal, 51 ] Ma comprometo lutar vano Rodrigues da Silva 

A Câmara Munkipal tom. pelos direitos dos servido. (PSC), que também acutmu. 
novo prosldonte olfto que . res, pela qualidade do servi- Lava à chefia do Executivo. 
tambbm assumo o ços prestados a nossa popu... Municipal, de forma interi- o ação que vive momentos do na, após o também interino, 

instabilidade por conta das Imberê Moreira. Alves. mudanças políticas que (PRTE), ter sido afastado do 
matrçodo ano que vem Oo. ocorrem na nossa cidade. . cargo por suspeita de lmpro- 

unção do vulnerabilidade. O 
setor de Satie Mental da 

pe ArTe Territórios) que: 
pegação no local ndo ha ita 

mano do municipio está. Vou contar Iatando com. bendita 
Por contadovrcado ria. tras Menos contráras . Imbere fo afasta do Ko Rodrigues, Moreira. ao desenvolvimento da nos . cargo por conta da Operação. 
(Da, eloto polos demais sa cidade = estalioa Tha. do Misto Pee ariamintares na moldes. unhas tropa, que apura fraudes aquartadara 16 ra pedira e ati. Aa “nt contido como Investigações demonstra 
“Thiaguinho, o parlamentar asa ram que o prefeito interino da seu primata As eleições suplemento. aparelhou diversas secreta dato tem res para cola do pet. ras do municipio, amem ora iasando cidadoviiha . to 40 vceprueio de etaia tando alnda mais o alcance aMatiaia Titaguinho ol. (RI) estão marcadas parao da organização criminosa oito com 231 votos. O pre. dia 12 de marçode 3022 À. em questão ántes restrita à felt interino é solteiro é. decisão fot tonada pelo Tr. Secretaria de Sade para evangílco. Thlagulnho co. bunal Regional Eleitoral outras secretarias múnicl moço ua irajotôrama vida. (TREERJ) Os partidos poli. pais. Hatlal atualmente 
pública aos 14 anos. Foi. coseas coligações lim atéo É adentra por umas Siuarda Mirim, lotadoha to. di 4d fevereiro de 2022. da estrutura criminosa ne. Joomla da Câmara Mundei.. para solicitar o rogistrude . talada em diversas secret 
pal de Itatiaia. por quatro. cardiatura as municipal, sendo raros Amos. Potico dopois traba. Deomando do municipio. os cplssdisem que o pre Ano no gabinete, do então, estava, desde o dade junho. o interino compared vermdot Ear Guedas nas mãos doontão pride. tura explico MPR o restr tépoa do ver ca loções uplenente 

Lela faz projeto pra sacolas 
descartáveis sem custo ao consumidor 

E degradável. sacolas de comércio de médio porte afirma que em alguns 
papel, ou de qualquer e 20 (vinte) UFIVRE's. comércios que usam as. O vereador Antônio outro material compro- para o comércio de pe. sacolas biodegradáveis, 

Régio Gonçalves Dias, o metendo o meio ambien.  queno porte, em caso de o valor cobrado por em Leia, tem projeto delei te por embalagem e não cumprimento ao Chega à ficar acima de 
aprovado em segunda transporte de produtos prazo. Salientando que R$0,10. e se for colocar 
votação, na Câmara Mu- adquiridos no varejo, em caso de reincidência. na ponta do lápis todas. 
nicipal de Volta Redon-. além de garantir o for. as multas estipuladas se. as vezes que se vai às 
la, que proibe no muni-  necimento grafuito, sem. rão aplicadas em dobro e compras, no final das 
cipio de Volta Redonda, qualquer tipo de ônus ainda com o risco cmi. contas o valor das saco. 
a cobrança de sacolas bi”. das descartáveis. nente de suspensão par. las pesa no bolso O vere. 
odegradáveis de papel, “o descumprimento cial doalsara defuncio.. ador destaca também 
ou de qualquer outro. acarretará os infratores namento das atividades que as empresas que nti 
material que não polua as seguintes penalida. até a adequação da pre-.lizam deste item para o o meio ambiente, para. des: 1) Advertência por sente Lei. transporte, armazena. 
embalagem e transporte “escrito com prazo máxi- Para Lela, sua Lei mentoe condicionamen- 
de produtos adquiridos. mo de 15 (quinze) dias além de buscar umequi- to de alimentos/objetos e em estabelecimentos co-. para comércios de gran-. líbrio para a parte mais. assemelhados, na maio- 
merciais. de porte 20 (vinte) dias. frágil nessa relação que. ria das vezes já traba. A futura lei determi. para comércios de médio é consumidor, vem coma lham com essa margem 
na que todos os estabele- e pequeno porte visando finalidade de amenizar de custo, não devendo 
Cimentos comerciais sua adequação à presen. os gastos excessivos da passar o custo final ao 
instalados na cidade, te Lei 2) Multa no valor população que sofre pe. . consumidor e ao cidadão 
Sem exceção, sejam proi”. de 80 (oitenta) UFIVRE'S los aumentos diários nos. veltarredondense. bidos de cobrança da “Unidade Fiscalde Refe. alimentos é produtos em 
utilização de sacolas. rência para o comércio geral, principalmente 
descartáveis confeecio-. de grande porte, do(qua. aos que fazem parte da 
nadas em material bio- renta) UFIVRE' para o. cesta básica. O vereador 
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OPERAÇÃO SKAL 

Investigados por supostos desvios na 
Saúde de Barra do Piraí estão foragidos 

Alvos são servidores que estariam atuando em conjunto com 
empresas para desviarem recursos públicos em obras de hospitais locais 

A Policia Federal divul. 
gou um balanço da Opera. ção Ska realizada na quar. 
eira (13) e coordenada 
pelo delegado da PE de Volta Redonda, Pedro Paulo Si 
mão, À investida teve como objetivo aparar um suposto 
esquema de desvo de recur “om derao na área de sado 
“le Barra do Piral, que” lem ultrapassar a casa dos 
R$G milhões. Os quatro In vestigados que tinham cn. 
tra simandados de prisão temporária expedidos não 
foram encontrados em suas 
residênctas e são considera 
dos oragidos da Justiça “Os alvos são servidores. 
do munteiio que estariam 
atuando em conjunto com empresas para desvlarem 
esses recursos públicos em 
obras realizadas nos hospl- 
tals local. Entre Os Invest 

om Barrado Pra, mas tam Dêm em Vassouras, Magé à 
em trés cidades da Baixada 
Fluminense. Foram arreca lados uma moto superespor. 
tiva avaliada em R$ 
45190 00: além da quanta do 
R$ 4075540, 6 HDs. quatro 
pondrives; um documento 

PRF apreende produtos 
eletrônicos sem documentação 

fiscal na Via Dutra 

pais hospitals conveniados, além de empresas de uutas. 
região do Estado do Rio de melro 

A PF dae que foram roa- Aizados 19 marulados de bus. 
cao apreensão, não apenas 

Duranteação, 
hem 27, em Pra 

detdor ab 

ostacam levando para o Rio dl Janeiro. que hão tinham 
qualquer documentação he 
caldos produtos. Desta for 
ma, foram detidos pelo er medo decano 

TRE rd 
Eta Sia 
posa ps eceqmia ema 
da dE ea 
Snmaneptio psi GE a q Resiicaaç 
RN Ras Tão contendo material le 

Ran 
ee Eta E cedência do material, os in 
Sae 

do coma Mud; no todo ou a part, o pagamento de dt 
ei imputo decido pela entrada (no pls pea sida do pal ou pe consumo de Sotero de comirabando, que envolve 

BEERETARA MNAGIPAL Be Rift raação 

copo goRaAçÃo EEE EE a eos 
e 
dae do bia, Sep ala he So de 

= 

dx Moto superesportra aliada em ras de R$ 4 
de identidade com Indicios. de alificação. 
Tambem foram aprvendr 

dos cheques, dois eletrocar. diógratos, nas respectivas 
calxas sais notebooks e 
compuiadores; seis apare. 
To cas; me do 

A Justiça também real aow o Bloqueio em contas 
bancárias o montante é de 
RS 38.861 92. Também fol 
decretada a indisponiilida- de 18 seculos 

Suspeito de 
participar de grupo 
neonazista é detido 

Suspeitos de cometerem 
crimes de racismo e antas 
mitamo nas rs setas o 
cam alvo da Operação Ber 
om, deflagrada ra manha de 
Ontem nem entados do Rio de 
“Janeiro, São Paulo, Minas. 
Gera, o Grando do Norte 
Paraná Sara Catarina Rio 
Grande do Sul Uma pessoa. 
foi presa em Valença eoutra 
em Campos dos Gontacames, 
o Note Flumina 

A ação é resultado de sete 
meses de Evestigação da De 
(Delegaciada Criançae Ado- 
lescomto Vita. especaliza 
dada Pula Civil do Ria e do 
Gaeco(Grupo de Aniação Es 
pecial no Combate ao Crime 
Organizado) do Ministério. 
Público uminense O trai 
Abate cota com puto 
do Ministério da Justiça e Se. 
raça Pica (MS 

Durante à investigação. 
coma quebra de sigilo de da. 
dove telefônica autorizados 

rupos de pessoas que se a declaram nazistas ultra 

nacionalistas, associados. 
para praticar e incitar atos criminosa Os Irvestigados. 
alguns adolescente, publ 
-am em ralos soclals e em 
aplicativos de mensagens dt 
versa itograias, imagens é 
textos de cunho racista. ho. 
mobo, antssemita ou na. 
“isa efa ameno do 
bre a prática de violência 
contra essas populações 

O nome da operação faz 
reierência à freira francesa 
Deise Ber, que desafiou 
nazistas ao abrigar e salvar à 
vida de detenas de crianças 
Judias durante a Segunda 
Guerra. 
A Federação Israelita do 
Estado do Ro de Janeiro (FL 
ER) cem uma nota io 
mando que está acompa- 
ribando a operação e têm atu 
ao “para alertar que on dis. 
cursos de ódio e a banaliza 
cão do Holocausto, têm all 
tado eb marea tr 
roristas São combustiveis. 
para algo que não é da nossa Cultura brasileira” Anotaé 
assinada pelo presidente da 
dederação Alberto Davi 

Dupla é detida ao ser 
flagrada com droga no 
Morro da Conquista 

Umjovem, de 4 amos. ot 
preso, e um menor de 15 
apreendido, suspeitos de 
tráfico de drogas. em Volta 
Redonda. Eles foram aber 
dados na Rua do Mutirão, 
beca do K.0, no Morro da 
Conquista, no hatrro Santo. 
Assina. 
Coma dupla foram apre- 

endisias 105 trowxinhas de. 
maconha, 153 plmos de coca- 
fra, 18 podrasde crack, R$. 
Lis uma mochila. Osagem- 
tes do Serviço Reservado 

(22, dom Batalhão da, 
foram ao local após recebe 
rem denúncia de que trah. 
cante estavam postando na 
rede social, imagens deles. 
vendendo drogas e da fila 
formada por usuários para 
comprar entorpecentes. 
Levados para à Delega 

cia de Volta Redonda (9s+ 
DP), o jovem foi indiciado 
por tráfico de drogas, asso. 
clação para o tráfico e cor. 
rupção de menores. Já o 
adolescente par ato infraci- 
onal análogo ao tráfico de 
drogas e par associação. 

Preso suspeito de homicídio 
em Conservatória 

agentes estavam na Rua Paulo Barbosa, entregando ma Intimação para depor na delegacia (91º DP) quan. do osuspeto os viu ettou Tugir No imóvel dede oram emsontrados 1% plnosde co- Cain e Vi sacolbe de maco” ab além do Um reviver co Hibre uma pita endibe Same com carregador esten ado munições 

Dezoito quilos de maconha são 

apreendidos escondidos em 
forro de telhado de escola 

Um jovem de 21 anos fot 

cido e tentativa de assa e creio recontemenee tio, À prio dele fo realizada par policia civis Cmiiared do E tais Segundo a policia, os 

dade, os agentes foram cha ds ati escola, apos um tablet de macorhá embala da com fia adesiva calr do, telhado do estabelecimento ensino. 
manhã See, Tê quilos de maconha em Três Rios Os entorpe- Ser ram escutado Po arro do telhado de uma es. cada, no balrro Santa Torvel ma “Segundo um jornal da ch 

108º DE Três los) À pol ae deco pen 
escmdou no oem dá escola 

Polícia de Mangaratiba apreende 
adolescente - adolescente suspeito de roubo 

roubo, De acordo com as in vestigações da 1º DE o ado. Inseemto é um cumpria ro 
tearam, no dia 28 de nove. 
bro deite ano, um entrega “lorde lanchonete, levaram, a moeteeta e pirtonces 

Um adolescente suspeito 

edi, anicontem, por poll 
Sais elvida 6 DP (Manga Tata) Ele fol capturado no o agrediram com socos 
Centro de agua, na Baixa. chutes. 
da Fluminense, após infor 
ações de im “Cota ele foi cumprido. 
um mandado de busca é apreensão por fato análogo à 

asia parto do tráfico de dr. 
Exsa comunidad Bricamar, emagua 

1) net o emma 

A empresa MOX 100 Consultora Lida estabolcia na Fa 
Owsido Pinto da Veiga? 360: Sua 732 - Via Santa Cela. “Vela adondaiRu - CEP-27 260-140, recita no CNPJ sab 
mt 1070 890001-26, toma-se púbico em conformidade 
com oque faca o Ar 182 elo do Código Ce, reduzir 

capital soca da sociedade passando de RS 1.290.000 00 
hum milhão e duzentos. ml rea), para valor da R$ 
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Reforma da USF do bairro Santa Rita 
de Fátima é entregue à população 

Além dos reparos estruturais, unidade foi climatizada. possibilitando 
atendimento mais humanizado e melhores condições de trabalho 

encaminhamento para com. uma feita em nossa casa A 
—— e fa cumespecialita Acu coiso pública tem queser sé A reforma da Unidade de. pacidade média da USF é de . Pia para termos um atendi 
Saúde da Familia do bairro . até 50atendimentos-dia. in. mento digno. E aproveito a 
Santa Eta de Fátima, na Re. cluindo à vacinação contra . oportunidade para dizer que 
Elo Leste. Fl entregue à po. Covidhs, Vamos constru uma quesra 
Pulação ná tarde desta quin- “O socrotário de Saúde, em frente do posto um esco a-eira (10). Asobrasibram . Sergio Gomes, garantia que . lente equipamento esportivo 

E 

projetadas visando melhoria 222 serd um ano com novas. que a comunidade ganhara Bo alemdimento dos usuár.. inugurações. Cmte 
os 306 próprios funciondri. Essa unidade é a última os O prefeito do Barra Mar... que vamos inaugurar este Mais melhorias. 
59, Rodrigo Drable, eo see... ano, mas no ano que vem te. tário de Saúde, Sárglo Go- remos muomaisentreolo — Somente neste ano de 
mes, participaram da rei. e dez novas Unidades. Essa 2121, o governo municipal na Pura da Santa Rita ftiek.. entrogou as obras da UBSF 

A USF passou por refor. ta com recursos próprios do Ano Bot no Centro, das. 
ma geral é foi climatizada, pela Atenção Básica, que. UBS do São Francis de As 
possibilitando a Instalação . cou em primeiro lúgar no. sis, Nova Esperança e do 
de novos consultórios, recep-. ranking do estado Estamos bairro Mangueira Em exe- ção, banheiros e fachada. no caminho certo e gratos. cução estão as obras da 
Entro os serviços ofertados . pelo o ano de 221, que sem. UESF da Vila Maria da UBS aos moradores da localidade. dúvida fol um ano de VÓ. do Golabal é da Sirene da 
dos bairros Jardim Guara. ria Vila Nova. 
ara, Jardim Redentor Mol...) prefeito Rodrigo Dra- Para Me, a expectativa é 
nho Vento KMI0O ostão.  ble garantiu que além do reformar as Unidades dos 
constltas com clínico gera... post, 0 Santa Rita também. bairros Vale do Parala, Boa 
pediatra o ginecologista, cu. receber uma quadra. Sorte, Rialto, Paraíso de Fativos, vacinação, coleta de... - Enfrentamos alguns per... Cima, Júlio Caruso, Rose 
material para exames labo.. calços nesta obra, tivemos. lândia, São Luis, Getúlio ratoriads, tratamento odor. que refazer algumas colsas.. Vargas, Ismael de Souza e 
tológico medicação básicas . para ficar boa Igual como Cotlara. 

VR pode ter escritório regional do Conselho de Biologia 
palde Volta Redonda. Redondafbia primeiras Vicente Conti agrade. Ciências Biológicas e Vol. por exemplo, po registrar 

De acordo com Jadiel,. dade escolhida para abri- ceu á receptividade do “ta Redonda tem posição os profissionais e empre 9 município de Volta a implantação do Escritó.. gar um escritório regio. . preíito Neto ao projeto e estratégica para 0 eseritó.. sas que atuam nas diteren 
Redonda pode abrigar 0 “rio Regional do CRBiono nal Sabendo a importân-. lembrou de sua colabora rio regional por ser cen- tes áreas da biologia; expe- primeiro Escritório Re-. municipio vai aproximar cia da medida paraos pro-. ção com os profissionais. tral Vai atender os biolo-. dir os documentos legais. Hlonal do Conselho Regi-. os biólogos da região dos. fssionals biólogos. o pre. da área enquanto deputa-  gosdo Suldo Estado e Cos. de Mentfcação cercar onai de Biologia 2º Re-. serviços prestados pelo feito Neto ofereceu apoio do estadual. em 1960. ta Verde subindo por Li. atividades e serviços; or 
gião RJ/ES (CRBio02), Grão. "Volta Redonda ao projeto. Neto fol um dos que. ceeRio claro explicou. entar e icalizr, adotam 
que val atender às cida: tem localização peivilegt. Vamos vera possibl.. lutaram para queo gover. ..- Os conselhos traba-.doas providências aplicá- 
des que compõem o Mé- ada e fácil acesso. Isso val. dade de a prefeitura fazer “no do estado publicasse lham em benefício da so. veis ao atendimento dos 
dio Paraiba. O projeto fot. agilizar os processos liga- a cessão do espaço para à. Jei que permite aos bio.  cledade, pois atuam con- . principios normas int apresentado ao prefeito dosa profissão que são de Implantação do Escrito. gos serem responsáveis tra os mars profissionais. tuclonas; registrar ever: 
Antônio Franelsco Neto competência do conselho, rio Regional do CRBio e técnicos e até donos dela: - afirmou, informando bar documentos legais; e 
pelo presidente do órgão, . que hoje tem sede única. ajudar a concretizar o boratórios. Benefício ex. . que hoje há 1 mil inscri- apoiar e promover ações. 

Cpacgaçe ma da US é e té SO mendimenmonia incluindo a acção contra Cova 

Vicente Moreira Conti, no Centro do Rio de Ja-. projeto-afirmouo prefei. clusivo do Estado do Rio . tosno CRBjod visando à valorização do 
na tarde desta quarta-ei: .neiro”, contou. to.O objetivo da direção de Janeiro falou. profissional e empresas, 
ra,16, Tumbémestavano A descentralização do do órgão é que o escrito -O Médio Paraíba tem Papel do Cria Seu reconhecimento públ: 
encontra o biólogo Jadi- serviço é uma propostada rio esteja em funciona: importância grande por co e sua importância 
el Teixeira, que coorde- gestão de Vicente Conti à. mento no primeiro semes- ter quatro instituições de O Conselho Regionalde “como prestador de servi- 
na o Zoológico Munici- frente do CRBio. E Volta trede mz “ensino superior ligadasas . Biologia é responsável,  osparaa sociedade. 

Ruas do bairro Vila Americana Alunos da Rede Pública se destacam na 
recebem iluminação de LED Olimpíada Internacional de Matemática e Lógica 

(Gmodalhas), EM Geral 
do da Cunha Rodrigues (6 

Vinte e três alunos de . medalhas) € E. M. Marie. 
Escolas Públicas da cida- ta Salles (12 medalhas). 
de se destacaram na - —Levaro nome da edu. Olimpíada Internacional cação de Resende para or de Matemática e Lógica. competições internacio- 

dmpndas pura — (BRICSMATH). À compe-. nais é múlto importante é mehorw a tição online internacio- . mostra o quanto nosso en jurincudade e - nal é destinada a estu. . sino é prioridade. Valori- asmertars dantes dos ensinos Fun. zar o potencial dos alunos encação de damental e Médio. Seu da rede municipal é nosso 
seguraçana principal objetivo é de-. objetiva. Não medimos es. exasciade sonvolver as habilidades. forços para que os estu. lógicas dos alunos. Parti-. dantes alcancem degraus 

cipam crianças do Brasil, cada vez mais altos e pos. Rússia. Índia, China. sam ser reconhecidos em África do Sul. Indonésia é todas as esferas da socie- 
Vietnã, que desenvolvem dade - disse a secretária 

EEE pedestres nos tairros Ses. tarefas gamericadas de municipal de Educação, < a Fonta, Céntro, São Lucas,  racloeino e visão espaci- Rosa Prech 
Vias do balro Vila Ame. Vila Sana Celia. Corto al O coordenador de C1 

ricara comuçaram a receber e Aterrado. Nesta fase do. Cerca de 100 alunos de  éncias da Natureza, Tia. volvimento intelectual aprendizado. Mediante à instalação de lâmpadas de. projeto, serão instaladas. Resende participaram da. go Alves da Siva, comem. . dos estudantes gamincação ds alunas cor. 
LED nest quinta-deira (19). mais de 5 luminárias com . Olimpíada este ano, sen. tou sobre à importância = Os Jogos podem ser “Seguem compreender ter 
No toa serão contemplados Investimento de aproxima: . do cles das escolas: EM. . dos Jogos desenvolvidos. grandes aliados no ensino . outra visão da matemática Oo paioEdeneme maça” dm rs er fina Cornelio. EN pos fofos spas Gi nao ggntina e Desembargador sos municipais) Surubi(i medalha) E. M denadores, diretores & uma realidade Virtual e. quelo que muitos alunos 
caindo omite deem Adelaide Lopes Saigado professores para o desen. adaptar para o processode tem dos meros. róximmos pontos a serem Mis de 2 el lmpadas Sor com a uminação 
Aerdovo as damas proa rereeides dos vecer Prefeitura distribui 36 mil Kits de alimentos para estudantes da rede municipal 
na Vila Santa Celia. Pais centros comerciais 

A segunda fe do preto. como vias da Vila Santa Ce” TE a agura ao fim do amo vamos . da todas da rodo do mesmo 
de iluminação de LEDnO clia” incluindo o chafarire A entrega seguirá até dar a cada aluno um kitde jeito afirmou prefeito. e Humilnação do LED nO cia ita — A preeimrade Vtiahe. vispurado Ra Segusdoa Almectação. Estamoraie Nato cio aa que vai 
municipio já conta omãão a Praca Brasi: a Avenida qdo pormelo da Sesi. secretária municipal de. dendo todos de Berta Mal. eniregar um parei eum navio bimpacas do moúeio Amara Pi e. rã Mad de Educação Educação. Thererinha Gon. oa melhor ineiraqueo-. frango para Cada um dos cacos stc pb da calo no Contr asas (aiii nesta sra. ver a TO ara ap dera ro Se ajunos Já a semana que Sli dare reset Ain e o ri Duição de mais de Sos is fl mesda verba do O pres Aniono Pan. ven O iria pra des embria. Pano de ronco Tess. de Wii de simenios. Brcerao Noca A. tico Reto destacou ques. no serao pla po e po Suas para fodosos alunos darede. mestação Essa (FNAE).. medida val beneficiar Hãosô ra enquanto frango corr a ao no Fnúnicipal deenina Na pe Noto, serão imestidos R$. csalunos masas familias de prado com recurso do maiden ão Do Aro een A ipa Semana, O KiCSUrÁ 47 Milhões paraioctaro na fena gen Ea mn cfs úlie além mirante Adoro da a Cocopiecao coa vm frames fim de ano das etanças e 0 de iimentação vai. Estamos finalizando a ai e as. o um pancicoe para Cada. adolescentes mais saadá- atender toda a família À compra e Vance entregar duram ode Oba Ne q Ancara Duca ga ve Enio em eae menrioo. qr fungo é ua pancisoo as Apelo inctaaram entra do nobre ÃO anã Um Natal cor mio “Estamos oferecendo a. buscamos ear de Uma ma para cada aluno também ART Ra rei dignidade para esas pesso . merenda nas escolas mas neirs iguala bencao” desacos 
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Abertura de Natal acontece 

nesta sexta-feira em Porto Real 
Horto Municipal será palco para as atrações musicais e culturais do evento, 

que começa às 18h e contará com a presença do Papai Noel 
inte otemto EE Gimea == emana. Gtsnnaaae a 

siendo secs | Papai Noel chega Saddi pie Di ea aotenaaadas odores eps neratao coca | A Barra Mansa fieis Perereca , inerte 
ai Noel “iss a secretária da Pasta a 

Além disso, um letreiro. Viviane Gonçalves. em gran e (1) 
turístico com os dizeres "EU. Além disso, à Secretaria 
AMO PORTO REAL foi Municipal de Educação, Cub 
montado na entrada da Hor. tura é Furtsmo preparou 
doar que dos possam 1. uma programação que co De forma inusitada, - Nossa Secretaria 
raetotos e eterntzar esse mo... templará todo finale se- | o Papal Noel chegoa nã apolou à inleiaiva e ass, 
mento adiantou o prefeito . mana. Segundo a secretária, | tarde desta quinta-fei-. o bom velhinho abrilham: 
Alexandre Serio. Maria Madalena Ferreira, | ra, 16, Barra Mansa. tou a festa realizada para Ele ambem epic que além do palco Esxprime: | Elo deixou o trenó de 
aparte externa do local eo. tando Árte, que receber GOTA Serraria 
deu Uma cama elástica gi. apresentações artísticas de | Judo é fol à Secretaria 
gante para as crianças, pra- músicos e grupos de dança. | Direitos Humanos da gadealimentação diversos. o evento também teráa Ares | Direitos Humanos da 
Sud ana Ride da VLL A cena chamou Iremos dar oportunída- Nesse espaço estarão. o atenção de muitos po. de para a culinária local, . moniores infants entreten- — claro, para as famosas eta: do as crianças comiodase. | destres e motoristas Na Secrutaria teve festa dliejonats massas gurança copiou Maria | que passavam pel o.. para a criançada; com dh 
Nosso objetiva é que nesse. Madalena. cal. Antes, ele atralu . reito a brinquedos In 
periodo natalino, onde reu veis e distribuição de ca- 
almos a familia e amigos Passeio cetíico chorroquente, pipoca, a 

Nova e Roberto Silvel- . gudão doce, guaraná e gel As Bh de domingo(19),a | ra. Oencantamentodas inha. 
contro, representando. Secretaria de Esporte ela. | crianças fl surpreen da à era positiva que. 2er farão Passelo Clelístico | dador 

temos no Natal - finalizou . de Porto Real com percurso. A Ídela, segundo o Alexandro de Nem Noirjcenarão | sedeieas e Res versa dale da cidade. | Se Sacra da cidade Pmdetamam Oucucirida Pa valer | cio Socblda citado Artimiode Oiee | Chagas dido Dando seguimento aos. que mas de 20 pese se E end o Rel o ereerm 

Domingo é dia de feira de adoção de cães e gatos na Vila Santa Cecília 
cos disponíveis serão 

Controle aqueles levados pelos or. 
A Secretaria Munici- — Para adotar é preciso. ganizadores. 

pal de Meio Ambiente ter no mínimo 18 anos de. Neste ano, a iniciativa 
(SMMA), através da Coor. Idade, apresentar docu-. da SMMA já contabiliza 
denarta de Proteção e mento de Identidade, CPF. &5 animais doados, Os 
Bem-Estar Animal. reali. comprovante de residên-. adultos serão disponibil 
a no domingo (19), das cla e assinar um Termo  zados para adoção já cas. 

O às 1ah, a 8º edição do. de Adoção Responsável,  trados, enquanto os flho. 
Espaço de Adoção “Fam. que orienta sobre o bem”. tes terão o procedimento 
Ma Animal”. O evento estar animal e guarda res. garantido no CCZ, medi 

ponsável. No caso dos que . ante apresentação de có- 
desejam adotar um gato, o. pias do Termo de Adoção fronte ao Escritório Cen- é recomendado que se. e dos documentos pesso- 

tral da CSN). Vinte e Seis leve uma caixinha de ais. O agendamento deve 
animais - seis cães o 20 transporte no dia, a fim ser feito pelo telefone: 
gatos filhotes - estarão de evitar fugas. Já para. (24)33394555. disponíveis para tutores. adoção de cães, a sugestão 
interessados. Eles são é que se levo uma gula e 
provenientes de fiscaliza- coleira 
São de maus-tratos e de —— Não serão aceitos ou 
acumuladores de animais tros animais para adução 
acompanhados pela durante o evento, os Uni 

Representantes da Educação na região participam 
de encontro sobre Educação Básica na Rede ipi 

TE ges (Pedagógico) e Vitor para o nosso município e 
Ricardo (Administrativo). apresentar importantes 

Com o objetivo de promo e ropresontantes de con. projetos desenvolvidos por vor um intercâmblo de infor. tras universitários e dese. nós. É um grande ganho mações e troca de experlên.. cretarias municipais de para todos este encontro 
clas, visando o desenvolvi... Educação da região esta troca de Informações 
mento do setor que tem -Fico muito foliz quan. experiências - destacou 
xo oco a aprendizagem a . do vejo que as pessoas se. Marcus Barros. 
cidade de Barra Mansa se. interessam pela educação  Osvaldir Denadal apro- 
diou na manhá desta quinta. de maneira geral, princi- vetou para destacar a mis- 
feira, 1,0 Encontro Regio.  palmente pela educação pó- são da ADL Lider Va Hal sobro Educação Básica blica, que atinge a maior Atuamos dentro de quatro 
na Rode Pública À Prefeitu. parte da nossa população. eixos: Mobilitade Teenolo- foi pareira no eventoor. É como não conseguimos gia, Turismo é Educação. 
samizado pla Agência Lider. dar conta de ada sonhos Nos cio é traçar Desenvolvimento Rego. nem no público, hem no . estratégias para promer o 
naldo Vale Médio Paraiba - privado, precisamos nos . deseenolvimento destes sto Elo Educação. O encontro. unir mesmo. Fico muito. res logo, de tuda a região 
foi no Parque Natural de Liz de recebá-los em nosso disse o vice-presidente da 
Sande municipio para trabalhar. Agéncia 

Estiveram presentes a  mOs, juntos - disse Fátima Odifetor do Elxo Educa 
vice-profita Fátima Lima: Lima. qão da Agência, Fernando 
o secretário municipalde Durante o evento foram. Vitorino destacéu a impor 
Educação de Barra Mansa, apresentados dois projetos. tância de inserir novas tec Mares Barros; 0 vicepre'. de escolas vocaciomadas da . nologias xo aprendizado. 
sidente da ADE-Líder Vale, Secretaria de Educação de -Tm garoto que nunca 

oca de expenêncis erre ox 

Osvaldir Denadai; o pro Barra Man - uma em Mu. pescou ao chegar com uma Gestão escoar fa para que a escola seja tando noscos gestores para 
fessor e diretor do Eixo .sicalização e uma Socioam. vara à beira do ri, ele val cuidada continuar melhorado 0 que Educação da Agência, Fer. biental. aprender uma nova jecndlo- Durante o Encontro, . - Através da gestão cons. é prioridade da Educação nando Vitorino, osastesso. A Rede Pública tem gia. Precisamos fazer dife. também aconteceu a pales” truimos uma eseniaque des. a aprendizagem - ressaltou 
Fes de gabinete do serei. muita qualidade a criar Feme mudar sempre Sair tra sobre Capacitação de. port desejo de aprende É Elsa 
ro estadual de Educação E essa aproximação entre. da mesmice e cada ver mais. Gestores Escolares com à Fazer e condurira unidade Diranteo Encontro tam. 
(Alexandre Vallo) Chardes todas as instituições den. humanizar o método para professora Elica Alcânta. de ensino de forma mais se. bém foram debatidos os se. Luiede Moraes e Keilenta. sino tem que existir otem- queomeninoeameninase ra Ela destaco que opro- gura e profissional Nosso guintes temas Escolas Ino: 
pêter; os diretores regio.. po todo, pois queremos pro.. jam melhores assistidos jeto pedagégico não é buro.. objetivo, através da ADL LI. vadoras e Observatório Re. Bis da Seduc, Tânia Bor”. mover coisas produtivas destacou cracia, mas uma ferramen . der é de continuar capaci.  gional de Educação. 

E: 
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Feira do Empreendedor da Colônia 
terá edição especial de Natal 

Evento será realizado no próximo domingo, dia 19, e contará com diversas atrações, entre elas Pocket Show 

ção de Natal do evento no 
Emóximo domingo 1. O obje tivo da felra é alavancar às vendas de fim de ano, além 
de comemorar o bom resulta 
do do prot. De acordo com o secretá- 
ro de Desenvolvimento Eco mómio, Bruno Pacílo ax 
pectativa 6 de bons negíios “rante evento "A preeita 
ra está dando o apoio para sta ra qe isa a 
comércio local À Secrotaria tem oliva Interiocução Junto 
As emtidads do classe mo Se braecom intulo de prtssão 
nalizar e engrandecer ainda 
mais vento. À expectativa Êmulto bo Já que ser o 
imo domino antes do Natal 
e por lo à perspectiva é de 
amas neçós emos 

Segundo o coordenador do evento, Fabio Oliveira a 
odição de Natal será ainda Talor + contará com diver. 
sas opções de comidasoatra. 
bes "A feira terá mais de 6) expositores e haverá uma 
Praça de alimentação ainda. maior Contaremas mais uma vez com a tradicional 

Japonesa, chope, drinks, petiscos, entre ou” tros. Nós Intenção trans 
formar à Praça da Colônia em um mini shopping com 
opeiies de presentes para to. dos os bold. Teremes arte 
samato decoração, eletróni cos, pet sho, artigos de per. 
Tumaria, roupas, calçados, 
acessórios e muito mais” disso coordenado 
Fabio alnda informou so tre a conquista do evento é 

acrescentou a possibilidade de novas edições.” Fumos pt. 
oneiros em Barra Mansa a 
montar uma feira composta. 
db de emprvendodorvião próprio balero é somente 

Papai Noel, o DJ Diogo irá amar o wwe duran tado. 
o dia e haverá um Pocket 
Sha com o artista Pod Bo 

as Preitas das às horas. 
Jã a praça de alimentação Tuncionarã até às 9 horas. À 
chegada do Papai Noel será. 
ásia 

BC reduz previsão de crescimento da 
economia de 4,7% para 4,4% em 2021 

Segundo o órgão mudançase deve a 'surpresas negativas! recentemente divulgadas escritório no Brasil 

O ano Contra (rd 
(e) parao. t npacras 

estimativa para a expansão do Produto interno Beto (PI). 
a soma de todo 0 bens e er viço proeidos no as pas sou 17% para 44% Ane. mação st no Rlatôri del. 
Mação pulicação trimestral o divulgado nesta quinta 
ti8,om Brasi “Segundo o órgão, “surpre 
as eta” em das ro tome dvd nov lo. 
vaçõos da inlação parcilmem “atolada a choques de 

ta ve atmento no rico fis 

algas princi dores mentais de atividade econômica apresentaram, de 
modo pera, resultados piores do que o esperados à epoca do relatório anterior divulgado Cmsetembro “Corroborando 
evolução memos Envorável da avividado o indicadores de confiança de empresários é Cosmo pu 
o rolevantes para entender à atividade ao longo do times 

esperado no leeeiratrimotre 

o carregamento estatístico 
para etica o. Nocurio pr 6 dera commit 
ando os preços e afetando ne 
gativamente a atividade eo 

cmetária (Copom) do BC lo vou a taxa básica de juros, a 
Sole de 7,75% para 9.25% do ano, mantendo a trajetória ras contraomta da polca meti 
pc prsenada o Bane Contra ppt 
“volção da paderla de co Via. Apesar da trajetória 
vovo o asd com act idade da vacinação, chama ailenção o aumento de casos. 
meio em paes da Europa on vacinação levada are de pa vam. ted reco aee “Esse ventos roms indo 
cm aero do rende Colação da atividade econo. 

outiru Howe relevante au ento das chuva, especial mente no subsistema do Su 

mente no setor de serviços « 
mo mercado de trabalho en 
fome crie sanitaria perde 
força 

Projeção por setores 
No debito da produção, 

Yitades que continuam se tr petcando da mrperação mobilidade atra vencia Em então nd mudo eo “oe pláres do que os espera. do no terceira trimestre Poa reduções nas pre “a pars intermediação 1 aperta e serviços rlacio 

penho industrial também Eeedunaa 
Com relação à demanda 

agregada (procura por bens. “Serviços, a estimativa do 
BC para a variação do cons mo das familias passou de 33% para 34%, diamtedare caperação no terceiro tr 
mestre mao intem do que a projetada laso se deve em Caio da comtimvndade dare Cuperação do mercado de 

Pretto Rodrgs Drabl na esção ater a Fera do Empreendador na Cobra 

FMI anuncia 
fechamento do 

E 
Depois de 23 anos com 

representação no pais, O 
Fundo Monetário Intertia 
elonal (FMI) anunciou 
hoje (16) o fechamento do 
escritório no Brasil. 
unidade em Brasilia fo- 
chará as portas em 30 de 
Junho de 2022, acabará o mandato 
al representante do órgão 
nopais. 
À partir dessa data, o 

governo brasileiro pasia- 
Fá a comunicar-se com o 
EMI apenas por meio de 
contatos com a sede, em 
Washington. Ontem (15), 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, havia 
anunciado que tinha as- 
Sinado o documento para 
encerrar a cooperação 
entre o governo brasileiro 
eo organismo multilate 
ral 

“O FMI fechou um 
acordo com as autorida- 
des brasileiras para en. 
cerrar o Escritório de Re. 
presentação do FMI em 
Brasília ató 30 de junho de 
axo”, informou o FMI em 
nota O órgão informou 
que pretendo manter boas relações com o Brasil. 

“Esperamos que a alta 
qualidade do envolvimen- to do corpo técnico do 
Fundo com as autorida. 
des brasilotras continue, à 
medida que trabalhamos 
de perto para apoiar o 
Brasil no fortalecimento 
de sua política econômica 
e configurações institui. 
als”, acrescentou o FMI 
no comunicado. 

“Aberto em 1990, quan. 
do o Brasil atravessou 
uma crise econômica e re. 
correu a empréstimos do 
Grsão, o escritório arigi- 

nalmente tinha a função 
de monitorar se o país es 
tava cumprindo as condi. 
ções exigidas para iberar 
as linhas do crédito do so. 
corro. O último acordo do 
Brasil com o Fundo Mono- 
tário acabou em 2095, mas 
o escritório fol mantido 
para facilitar o diálogo em. tre o corpo técnico do dr 
gão e as autoridades bra. sileiras, principalmente 
para recomendar polí cas públicas e práticas. 
econômicas. 

Em evento com empre. 
sários, ontem, em São 
Paulo, Guedes criticou 
previsãos recentes do FMI sobre o desempenho da 
economia brasileira. Nos. 
últimos meses, a equipe 
econômica e o organismo 
internacional divorkiam 
sobre modelos econome- 
tricos para estimar o Pro. 
duto Interno Bruto (PIB) 
“em momentos de instabi- 

“Nou dizer até com de 
licadera que nós estamos 
dispensando o FMI. Eles. 
estão aqui há bastante 
tempo, havia bastante de 
sequilíbrio. E ou assinoi 
fo acordo do fechamento do escritório) Pode voltar, 
pode passear á fora. Vie ram aqui para prever 
uma queda de 8,7%, ea In 
elatorra ta calr 4%. Nós calmos am; à Inglaterra, 
97%. Achamos melhor 
eles fazerem previsões em 
outro lugar”, declarou 
Guedes, em evênto na Fo 
deração das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fi- 
esp) 

Por Wellton Máximo - 
Repórter da Agência 

Erasit 

Por fim. a projeção de crescimenio da formação fruta de capital fam das em 
presas foi revista de 16% 
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Voltaço acerta contratações dom meia 
Tinga e do goleiro Luiz Felipe 

ato Carioca de 2022 

Lucão e Pedro Franklin fazem jogo 
benefi ente no campo do Goiabal 

novo LocaL BEIRA RIO 
BANDA FICURÓTICO, ÀS JOW - CALÇADÃO DAMA DO SAMBA 
LOJAS DO CENTRO - ABERTAS DAS 8) Ata 

POOD TRUCKS E BRINQUEDOS PARA A CRI 

SHOW AQ VIVO 

BEIRA RIO - AS 14 HORAS 

D) Marisa (4 
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PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SARA; 
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INCIAL ATUALIZADA | NoBimeste | % [Até 082021 % REALIZAR 

6) o [ta (9) (ota) fa 

Comte E E EE ao) to do compabcis E as EE cel de as Co E E a ER E ci nm E E ae ER o ci e om na E E a ER E rea E E a ao E Soo ao e o, E E EE ER E ria as a oa te co) do ao pa E os ad te co) de E 
pec ce cios E as sa ds oe) de E 
Sena Mp otima E o a de aa) to o 

pi e ao E EE ae] me do pronta E as EE ca) me do 

nero creu ao E EE ae] do E 
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ENS Es DEEFEERE GUIDE 
AMADA ONT ER e 

eae sas onçanetâma so ORTOV ORE EST 
NARRA 

Aaeção da ta ara 

Ed E 
Ra 
TEN R 
SERENA DO RPPS 

Tiso DESUSO | ums [ES DESPESAS Pias g=(8- | TeBimene | AGR Wen çi mn onçAMENtáRAS 

es tentos 
ssriação DA vm 

aomtem [OS 

FE 
SIGFIS - Versão 2021 Desta de Emissão: 161122021 09:02h Anexo 1 do RREO 

A partir de agora, 

Ficou muito mais fácil, 
mais bonito, mais completo 
e com a credibilidade de sempre 
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DOTAÇÃO apo [DESPESAS UGUDADAS E] 

FUNÇÃO | sUBFunIçÃO mca fi Bmente] Ae 087071 | 
o |ueaa]| Ora 

DESPESAS ECO MIRA SR | 27 TESE RR 
Legis amas rama) amet] ar] asso 
ço Lista E tee] Sm) 47] axar 

Acminitação amamias amised vnoeme] tes] nsitmo ainrçã Gr Truces aee] tvs] 187] pronto 
Cord intema emma tua] mea) au] astomo 
mtção o to memo amo ams] ao] uma 
Comunicação Socal vmase mes] oe) 04] emo 
Feat o To ima am] reco] no] ani 
Boni oro smas sé] simon 

Segurança Pta emos ves) ao) amena Ramiçã Gr preta Vas 38] tumsas 
pn mao cm ao) memo 
Oem cit romeo ad ao 
Into Uma esto vamu as] 

Aitâcia Social umano vma a “Aamirção Gra seno Tava u 
ainda cuco mm) ao 
nino 4 Crança 0 Ato vones E as) 
Anta Comnáta usava sm ar 
baião uma sem = “minatção Gt E Es E 
Menção Ba em aero] swcznd amem) aus) somona 
ad Hit a cosa esesmo) amora comer] oa] asas 
“Vit sara vma ms) mondo) oo) ams 
Vin Enidoritga emma pen RR ao) ama 
rã Benta o tor vomema memo) sm as) mens 
Tuto seta memo) am sa) roma Prlção Bert rato amem po Rate tal memo 
Empr nus na a oo) eae 
elo Tao vumema memo] ut ca) uma 

tuvcação mesmas maes) asse) semana] ses] meta Ea una emo Etna Ei Mt RR 
Emo Spa vo eme) ova] mos) 08) rampas 
cação tr vimsos ema) amo canoas] 04] anus 
cação de ver é Ma vaca cmi) mos) emo) oo) mms 
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RREO - Aneno2 LRF MM 52 Ino pes) asso 
DITA DESPESAS UOUIDADAS FUNÇÃO! sumrunção mon ias pe ara pu 

nto a Juro | tey= (0 
comu vo) mma Cão Ctrl mo] 00] amo 
tanta, somersr) aa] usina “nr ta Uta tm) va) Smina 
Seia mama ema amora 

tubtação mms ul tomo rebdaço Uta Enem E Er 
evento avmome vnrad esoma Eita um per pe 
Senna Bins tro sumo ce] mimo 

Grato Ambinta ama va eram 
duvimalars seoma asse mma 
Preço Comraão Anta asma rmeno) ra) emas 

vens mma) oa) uam 
meme ae] as ao 
meme eo oa o 

amesms emma] as] meme 
mama E 

TOTAL me CE TE am 

TOnçÃo DESPESAS UGUIDADAS Do 
FUNÇÃO susruNção GIAL fg Bimese Aeos2ozi | 

(Juma) (eyes) 
ESPERE TORNE = = E RT E 

RESPONSAVEL PELA EONTABUBADE ERNGE MEIO DIS 
SIGFIS - Versão 2021 Data de Emissão: 16/122021 09:02h Anexo Ildo RREO 
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TSE permite que candidato adote 
nome de coletivos na urna em 2022 

Federação de partidos também está entre novidades para eleição do ano que vem 
E: 

O plenário do Tribunal 
Superlor Eleitoral (TSE) 
aprovou hoje (16) mais 
quatro resoluções que re 
gulamentam os proced. 
mentos para as eleições go 
rals de 2922. Entre as prin 
cipais inovações está a au 
torização expressa para 
que o nome de candidatu 
ras coletivas constem na 

A novidade fo! inserida 
na resolução que trata do 
registro do candidaturas e 
prevê que, ao lado do 
nome individual do candi- 
dao efetivamente registra 
do, conste o nome de cole- 
tivo ou grupo que repro- 
sente sua candidatura, 
desde que calha nos 3 ea 
actores permitidos. 

A proposta fl apresen 
tada pelo relator da resolu 
ção, ministro Edson Pa. 
ohin, e aprovada por una. 
nimidade, Para ele a nova 
norma "concretiza dire- 
triz de democratização da 
participação política, que 
não colido com nenhuma 
regra legal, uma Vez QUE A regerações de partidos e can candidatura continua à 
sor individualizada! mento apto a confundiro  Horbach mencionou le. resoluções que tratam das . registrar um estatuto jun. efeitos, a fedoração está. 

Com osso entendimen- . eleitorado, mas, sim, a es-  vantamento sobre o regis. pesquisas eleitorais, da to- to ao TSE até sois meses. submetida às mesmas ro 
to, oministro rejeitou pro.  clarecer sobre 0 perl da tro, em eleições passadas,  talização dos votos e pro. . antes das eleições, mesmo . gras de um partido Indivl. 
posta felta por uma advo. candidata ou do candida- de chapas com nomes ge. clamação dos resultados e . prazo exigido aos partidos . dual, como s fasso uma sk 
gado, que sugeriu a proibi- to”, escreveu Fachin ao nóricos como Coletivo. do calendário cletoral  individualment ela única. Iso ocorre, por 
cão expressa das candida- justificar anovanorma. Nós, Coletivo Encanto, Co- Em todos os casos, fot No caso das disputas. exemplo, no cálculo do 
turas coletivas, por ãoes- — Nasessão plenária que letivo Inclusão”, o que re- incorporado ao texto da para cargos majoritários. quociente partidário, que 
rom previstas na legis aprovou a norma, o minis.  sultou na abertura de di. norma o novo instituto (presidente e governador), nas eleições proporcionais. 
o eleitoral tro Carlos Horbach elo. versas contestações na. das federações partidár!. as federações podem criar . define quantos assentos na. 
“A chamada candidatu- glow a solução encontrada. Justiça Eleitoral “Nomes as, criado pelo Congresso coligações para defender Câmara terá direito cada 

racoletiva reprosentaapo-. pelo relator, segundo a dessa natureza não estão na reforma eleitoral deste esse ou aquele candidato, partido ou fdoração. 
nas um formato de promo. qual o nome de coletivos . contemplados” na nova re-. ano. À inclusão prevê sem. assim como fazem os par. Assim como nas elot. 
ção da candidatura, que devem constar ao lado da . solução frisou o ministro. pre que as federações pos- tidos. Para isso devem de- ções municipais de 3020, 

= 
Ambiente 

05 

permito à pessoa que se denominação do candida. sue as mesmas obriga-. slgnar um representante . nas eleições gerals do ano 
candidata destacar seu en- to individual, evitando as. Federações. qões dos partidos. que faça as vezes de presl. . que vem não sorá permtl. 
galamento em movimento . sim à adoção apenas de no- Por exemplo, para par. . dente da federação junto à. do fazer coligações para a 
soelal ou em coletivo. Esse. menciaturas genéricas na O'TSE também aprovou. ticipar das eleições, a fode. coligação. disputa de cargos no Le 
engajamento não é um ole- urna. nesta quinta-feira (16)as ração partidária precisa Ou seja, para todos os. gislativo, 
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REVISÃO RECEITAS RENUBAAS RECEITA RESULTANTE DE MpostOS. AUALZADA Ane mai | 
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. 
PERÍODO DE REFERÊNCIA. 4º Bimestre /2021 

LEIG39496, art 72 - Anexo 8 R$1,00 
PRESTO RECENAS REALIZADAS 

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDES No EXERCÍCIO ATUALIZADA aesmimaar | q o ai Gy 
DECS) MENTE | STE 

Trains de Rc de FUNDES 1621 cos ni3eo7104 | 6714 
real iss g2n5 namsses | 6710 
6.4 2d de Alaçã Fraca otas 20819 | 9721 

62-FUNDES - Conleneração de Uno: VAMP ama 2085004 | s890 
aaspe ms 2885004 | 9890 
Gia fnde oo op | 00 

63.FUNGES Co aut oo 00 | om 
3 Pina E 00 | og 
3 2Rendimento de Apicação Fracera og 09 om 

TREE z TRENT IUNES | SOAS 
VALOR 

TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDES DISPONÍVEIS PARK UTIIZAÇÃO (68) EIS 

DOTAÇÃO DESPESAS ESA TER 
pERpesa cr pa -UÕa 5 pi quiero Ao mes | agoBmeio | AboBimeata 

o a E o PROSAS DRENORAS EIS IE TOS TOTO TOXTTAS 0 Educação Ia oo oo 00 
mt oo 09 oo 
1012 Presucda oo 09 00 02 Ens Fundat niosasit7 tozes 1349 tozar75 1- OUTRAS DESPESA oo Fr) 11 Edcação a co E 
tá oo oo ma oo oo 12 oo a 
TOTACDASE ECOS STONE ERRA EEE DAL 

TOICADORES DO FUNDES 
DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDES Eai fspse E 

RECEBIDAS NO EXERCÍCIO Alo Bimairo Ao Brito Ao Beato 
tá [e O 

DEP Em ar ae Eça TOSOTAE M06NITOZ TESTE Oesp Impos o Tr tosen1asa 01843702 101309787 
Despesas ço da Uno VAR mzseso tzzmsa mesa 6 Despesa sad Udo - VA oo oo 09 Ompenasc oo da Udo VAAT Aptos ra Escaçã rt oo oo oo 

3 Dee Conlemertação da Uno - VAR Aeada em Despesa de Cats og og oo 

INDICADORES - Art. 212-4, Inciso XI e 4 3º - Constituição Federal e Faé = APÓS DEDUÇÕES Í 

19- Min, 70% do FUNDE na Remuneração dos Profasonam Educ Básica SuoaDs| — Joxasra o 1843702 aa 
O. oro 0% da Complam. da União do FUNDE (VAAT) na Ed. Info oo oo op oo 

24: Min da 15% da Complem da União no FUNDEB.VART em Dep. de Capa! oo oo oo oo 
INDICADORE - Art 25, 6 3º - Lei nº 14.113 de 2020 ER IONNO Vas a aRLICADO: % NÃO APLICADO 

io e 1% do Superv) PERWTOO | NOAPLCADO | APÓS ANSTE E 
“Toa da Reco Receba a não Aplicada no Execiio TIE CE EE T 

INDICADOR - Art. 26,6 3º- Lei nº 14.113 de 2020 cido RSA Doro] VAR 
(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) Ens DUENTEGRARA] eso não 

73 Toa dra Despesas cuteadas com Superivi do FUNDES ETA E RR RR E 
2341: Toal das Desp. custondas com FUNDE - Impostos e Trans. impostos | 13660173] s87647) so87647] 00 oo 
232 Toal das Dosp.custeadas c/ FUNDES - Complem União (VAAF + VAAT) 00 09 oo] 00 oo 
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MUNICÍPIO DE PORTO REAL 
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre /2021 

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo & R$1,00 
DESPESAS COM MANTENÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [CUSTERDAS COM REGETAE DEMPOSTOS EREETO FINGE) 

ocsrsas com ações ricas E oe ecra e postos oração |  DErESAS | (eme EJGETOFUES r md Mção amada | GUESS | qi 
E e s 

ESSES T SENTI et cnce oo so oo ea Pém rasas mata | amora ae nen rotomra. amis? | somos| aresam7 sjerama AE JOTA DAS EPESAS CoMAçõES poupe movars| mama]  Trssaera espa 

TERÃO AEDES PTN DETEVE ESTE a 
TD DESPENCA COM RECIRE DENPOSTOS DESTE Jo RERATAO UGUDO DAS TRAPERBNSAS O FNE 17) Asses E) RESTOS APAGAR NÃO PRGCESSAOS RESTOS NO RSRS su CONDE FACA DE REcURSDS DO DER aco do )RESIGEA PAGA ÃO pRGGERSAES Aco N ERERCO seu cn ACE "NAME E RES E ps E Ji cmeeoA o exam Hs pumreem Po pera E Serem e dee RB Sa micos 10 uso E 
SE TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - 0 + 29 + 30» sm) ENE 

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL. VALOR ESSO VALOR ARUEADO TIROS 
to 

SE ARICAÇÃO CNDE SOGRA RECEITA RESULTANTE DEMEOSTOS ZITSTISS AT TE BAT 2 

RESTOS À PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTENORES COM SADO 
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS DO FUNDEM mA 

JE RESTOS APAGAR DE DESPESAS COM MO 3942.76487 
3 1 Enectados com curto de imposta e Trantrêncis de impostos 94276482 342 Engcuados com tecunos do FUNDE Impentos 000 243 Executado com recuos do FUNDES - VRAF q VAAT Em 

Frevo RECEITAS REALIZADAS 
RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENO ATUALIZADA Avé o mestre 

a y 
JE RECEITA DE TRANSFERENDASDO FNDE (renda fedora de spicção Faroe TESO SIT, 
Sb Salto iducação 
aa. pooe 
153 Tiaras Ds - PAL 
as4marE 
3615 Tinseêncas do FNDE 

JORECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE Convênios 
S7- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 
dO RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO 
JBQUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 

13862237 

TESESE 
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FMNANCIAMENTO VIQUIDADAS 

DO ENSINO (Pr Ara de Ação Ao Biesto 
EDUCAÇÃO FATO 9856250 
atteciache 000 
412 Prbancoa se 562.60 

42 ENO FUNDAMENTAL J28 18446 
42 pasto meDio opo 
44 Busina sureRIOR ogo 
AS ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEDRADO AO ENSINO REGULAR 000 

ERA 
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MUNICÍPIO DE PORTO REAL 
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 4º Bimestre / 2021 

LEI9.304/96, at 72- Anexo 8 RS Mihares 
E DESPESAS DESPESAS DESPESAS 

TOTAL GERAL DAS DESPESAS comEnUCAÇÃO ATUALIZADO EMPENHADAS Prescises Ro Biondi Avé o Banese o Bimesre o 
m 19. o A 

NESSE SN d117635805| — DoATISAIS|  Josssioso | mriNTasaM 
271: Desp Cores s032200019] — zogauçmo 182805240 | — 1755020701 
71 Pesaro a1esv 1 1370085607] — t522r23524 | 1314016532 
712 Pescalhao 000 090 000 090 
ATI Tarderêncas da Pass corais cormenaa e fanefoc mente 000 090 090 000 
AT Ouas Deepese Coreto TEEDo26 04 maesataa te SosI359,16] 509551 60 

72 Despesa de Cape asazos su 24926591 srsarao ers3T 40 
72. Tronco se PSBÇõE Corona conescmaa ossos mem E 090 og 090 
4722 Oss Deepenss de Caes EE Err EESZO GERA 
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E pn [Eres 

EE SORSENSRÃO 
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ea o 

ESSO PACAS SEDES DE SSRECOMTER Ea E “si meesaoc recuos io quere nészom vaso ram am pesa vamo E (pr ncamvos og am Are Veces ouros age emonçueumis, com cio a OBM er esnco ps os vem E 

OCADORES AJUSTADOS 
NORRIS a Remo e rd Ea Bs 

TESES seios TRUSTO 
EE Ea 

AIEAÇÃO END ORE RECETA RSI E DE posTOS 
ES | CESSESSS | remessa 
CUSTEADAS COM RECURSOS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES PINS DE LITE “APLICADO Erte Er 

1665234271 as2o20545 | arsesseto | E 

RESULTADO DAS CRÍTICAS APLICADAS SOBRE A GERAÇÃO DO ANEXO 08 RREO 

Crlica 01: 0% 

Grtica 2: ok 

Crlica 03: ck 

Crtica 04:04 

Grlica 06; O Total e Reco Adicionais para Financiamento da Ensino não pode ser menor que o Total e Despesas Custandas com Recursos Adiconaia para 
Financiamento da Ensino. As colas 40(a) a 40() devem er, sespocixamanta, valores maiores que os das células 46(€)  46( 

Observação: 
Ao clica não impodem a emissão do anexo, mas é impostante que sejam observadas o eventusiment, congidos os dados (Espeirment os da tabola 
Despesas Educação), poi elas podem altar o cálculo dos indees apresentados no testo. Outos esclarecimentos porto se obtidos atraves do Hop Desk 
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

PERÍODO DE REFERÊNCIA 4 Best /2021 rage domo Em 
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ES ESSO Es Es ERA 

o Em 
ns to sv emo asi? 

aces rama comics sam Et 
Ei nm 
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CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL Ná NÃO CunPRIDO EM EXERCÍCIOS AaTESORES 

Blmegr e es As a Drop 0 elo = TT O 

E FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARGOS 24 E 34 DA LC sexaetz ==" nisto Ev 
Re a a a bd da pm a a 

oe Mi pe | e atom fo e cama meça em cas 
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Tp e ip ce nas] Em 
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nata de a a 
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MUNICÍPIO DE PORTO REAL 
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO CRÇAMENTÁRIA 

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
PERÍODO DE REFERÊNCIA 4º Bene 2021 

ADEL ao: Ao E sigo 
TOTAL DO RETOS à PROA CNIENAGOS OG PRESCNTOS NTE SPA 05 EXEREES AVUN UEAFEFENS CosemeoES Er am 
TST DOS PESOS A PAGA CANADA CU HESCAS AE PRA O EXIGE GU AP ETR CUBE D Lat c 
TOTAL DOE RESTOS A PAGAR CACRAGOS OU PREICNTOS O EXERCE ATUA UM APENA cepa coxa ue e nm ma 
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCAITOS CONSDERADOS PARA FM3 DE APLICAÇÃO DA| 

DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 2484 1º 2º DA LC Maron? pt Ea emana] is SEE Ea (o ps e Ea nos Pp np ps a os 
EE TE o 
RECTA AIC PARA MANTO DA ODE NÃ comprons ro cuco é | rela mça ER 

Peste fee A ec Cronos nas cas e a va pia j " 
TOTAL DE MECEITAS ADICIONAIS PARA PRANCIAMENTO DA BAUDE [enirUUive= rata) do 

asseio ção or 

Terena as comaunics ema nelsans 
SIS Vamo 

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 

amet au A 

Do de Emo tera coce 
MUNICÍPIO DE PORTOREAL 

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

PET 
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